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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالـ على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة
الدائمة على أعدائهم أمجعني ،وال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()525

ومن احملبّذ التمثيل أخرياً دلا يصلح أف يكوف مثاالً فقهياً للمشكوؾ يف صحتو وبطالنو أو ادلشكوؾ يف كمالػو
بلزومو ونقصو بتزلزلو ،فيكوف على األوؿ مما يدور يف فلك مبحػ انػو ىػل ألفػاع ادلعػامالت موضػوعة للصػحيح
أو لألعم منو ومن الفاسد وعلى الثاين يكوف مرتبطاً مببح ااها ىل ىي موضوعة أو منصرفة للكامػل أو ال ابف
تعم الناقص أيضاً ،وذلك ادلثاؿ ىو بيع الرىن فانو قد يقع البح عنو يف موضعني:
ّ
ىل يصح بيع الرىن؟

األول :ىل يصح بيع الرىن بدوف إذف الراىن أو انو ابطل؟
ىل يصح بيعو مع العلم ابالذن أو بفكو؟

الثااا  :انػػو لػػو علػػم ابنػػو سػػيهتذف لػػو ادلػػرسن أو علػػم ابنػػو سػػيفكو ،فهػػل البيػػع صػػحيح أو ابطػػل وعلػػى فػػر
الصحة فهل يصح البيع اآلف كامالً أو يقع انقصاً متزلزالً فإف أذف أو فك لزـ البيع وإال فسخ ،وتكػوف الثمػرة يف
مثل ىذا البيع اف النماء ادلستقل ،كولد الناقة ومثرة البسػتاف ،تكػوف للمشػوي وإف أبطػل ادلػرسن العقػد الحقػاً(،)1
بل يكوف ارتفاع القيمة لو حينئذ بناء على النقل فتهتمل(.)2
دليل البطالن
ويف كلتػػا ادلسػػهتلتني( :)3قػػد يقػػاؿ بػػبطالف البيػػع للمرسػػل عػػن الن ػ صػػلى هللا عليػػو والػػو وسػػلم مػػن اف ال ػراىن
وادلرسن ممنوعاف من التصرؼ ألنو زلجور عليو شرعاً واحملجور عليو شرعاً ال ميكن نقلو ،بل ميكن إدخالو يف غػري
ادلقدور على تسليمو وغري ادلقدور على تسليمو شرعاً كغري ادلقدور على تسليمو عقالً ،فهو ابطل.
اجلواب
وقد جياب :ابف ادلرسل ،على فر تسليم حجيتو ،منصرؼ للتصرؼ ادلنايف حلػ ادلػرسن ،وبيعػو متزلػزالً لػي

( )1ىذا على النقل اتـ ،اما على الكشف فبحاجة إىل دليل خاص.
( )2إذ ال رلاؿ لتوىم اللزوـ إذا مل أيذف ومل يفك.
( )3وإف كانت الثانية أىوف من األوىل ،لكن قد يرى الفقيو البطالف فيهما لشموؿ األدلة ذلما ،وقد يفرؽ آخر ابنصػراؼ أدلػة الػبطالف
عن الثانية عرفاً .فتهتمل
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منافياً لو إذ لػو فسػ و ولػو ببيعػو للغػري ادلسػتلزـ لفسػ و قبػل ذلػك رتبػةً ،ىػذا .إضػافة إىل اف الػرىن وييقػة الػدين،
فادلصب وادلقصد كونو استيثاقاً للدين ،وىػذا ممػا ال ينافيػو البيػع ادلتزلػزؿ فيصػح بيعػو لػو وينتقػل إليػو لكنػو اف فكػو
ّ
أو اذف اسػػتقر ولػػزـ وإف مل يفكػػو ومل يسػػدد الػراىن الػػدين فللمػػرسن بيعػػو فػػإذا ابعػػو كػػاف فسػ اً للبيػػع السػػاب  ،إذ
كاف متزلزالً ،فيبطل حينئذ ال من قبل.
ال يقاؿ :لي ىذا البيع (أي بيع الرىن لثال ) مع احتماؿ فسخ ادلرسن ببيعو لرابع مثالً ،عقالئياً.
إذ يقػػاؿ :بػػل ىػػو عػػريف عقالئػػي وفائدتػػو :أمػػا للمشػػوي (وىػػو الثالػ ) فمػػا سػػب مػػن كػػوف النمػػاء لػػو وارتفػػاع
القيمػػة أيض ػاً ،علػػى النقػػل ،وأيض ػاً :لػػو (االعتبػػار) يف ا تمػػع إذ تعنػػوف بعن ػواف انػػو مالػػك للمزرعػػة أو القصػػر أو
ادلتجر الفالين.
وأما للبائع وىو ادلديوف الراىن فهو حصولو على مثنو وتصرفو فيو أبنواع التصرفات ،وإف كاف لو فسػخ الحقػاً
ادلسوغ للبيع ىو
وجب عليو إرجاعو لو أمكنو وكاف بذمتو ديناً لو مل ميكنو ،وعلى أي فال وجو لدعوى اف ادللك ّ
ملك األصل مع ملك التصرؼ فيو مطلقاً.
وألجل ما قلناه ذىب مجهور ادلتهتخرين ،حسبما نقلو الشيخ ،إىل كوف بيع الراىن للرىن موقوفاً على االذف.
ِ ()1
َح ا ال ّ
اُُ
وعلػػى أي فلػػو شػػك يف الصػػحة شػػرعاً أو الفسػػاد فػػال رلػػاؿ للتمسػػك مبثػػل (أ َْوفُااواْ ِابل ُْع ُوااود) و( َوأ َ
()2
لألعمي ،ولو شك يف الكماؿ والنقص أي يف اللزوـ والتزلػزؿ بعػد الفػراغ
التمسك
ويصح
للصحيحي
،
الْبَا ْي َع)
ّ
عػػن الصػػحة فػػاف قلنػػا ابنص ػراؼ (أَوفُااواْ ِابلْع ُوا ِ
اود) للكاملػػة (الالزمػػة) وخػػروج ادلتزلزلػػة عنهػػا ،فػػال يصػػح التمسػػك
ُ
ْ

ابآليت ػػني ونظائرأل ػػا ألن ػػو م ػػن التمس ػػك ابلع ػػاـ يف الش ػػبهة ادلص ػػداقية وإف قلن ػػا ابلوض ػػع لألع ػػم وبع ػػدـ االنص ػراؼ
لالخص أمكن التمسك هبا إليبات اللزوـ ألنو عقد بيع عرفػاً فػإذا شػك يف لزومػو وجػوازه صػح التمسػك اآليتػني
إليبات اللزوـ كما سبقت نظائره.
املبحث الرابع :ىل األلفاظ منصرفة للراجح أو ىي أعم منو ومن املرجوح

مث انػو إضػافة للبحػوث الثاليػػة ادلاضػية( )3جيػري ثػ رابػػع لكنػو خػاص ابالنصػراؼ لبداىػػة الوضػع لألعػم مػػن
ىػػذا احلي ػ  ،وىػػو اف ألفػػاع ادلعػػامالت ىػػل ىػػي منصػػرفة للحسػػن ال ػراجح منهػػا أو ىػػي أعػػم منػػو ومػػن القبػػيح
( )1سورة ادلائدة :آية .1
( )2سورة البقرة :آية .275
( )3ىػػل ألفػػاع ادلعػػامالت موضػػوعة للصػػحيح أو لألعػػم؟ وىػػل ىػػي موضػػوعة أو منصػػرفة للجػػائز أو األعػػم منػػو ومػػن احل ػراـ؟ وىػػل ىػػي
موضوعة أو منصرفة للكامل أو األعم منو والناقص؟.
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ادلرجػػوح ،وذلػػك بعػػد تسػػليم اف ادلرجػػوح صػػحيح جػػائز الزـ( ،)1فت ػػتص دائػػرة البح ػ حينئػػذ يف مثػػل الوكالػػة
والنيابة والوالية والقسم( )2مثالً فلو وكلّو يف بيع أموالو فيقع البحػ انػو ينصػرؼ إىل خصػوص الػراجح احلسػن أو
يش ػػمل القب ػػيح ادلرج ػػوح أيض ػاً وذل ػػك ك ػػالبيع للس ػػفلة واالدن ػني ،وك ػػهتف يبي ػػع غالي ػاً ويش ػػوي رخيص ػاً ،وك ػهتف يبي ػػع
لألجنبيػػات عنػػو مػػع اقتضػػائو الكػػالـ معهػػن وشػػبهو فانػػو كسػوابقو مكػػروه ،وكػػذلك لػػو ابع يف موضػػع يسػػتو فيػػو
العيب فانو مكروه لو مل يؤد إىل الغش وإال حرـ.
ومن الواضح انو لو كاف ارتكاز علػى التقييػد أو التعمػيم فػال كػالـ ،إكػا الكػالـ لػو شػك يف هػوؿ وكالتػو دلثػل
ذل ػػك فان ػػو بن ػػاء عل ػػى أف ألف ػػاع ادلع ػػامالت ،مم ػػا ك ػػاف كالوكال ػػة ،منص ػػرفة ع ػػن ادلرج ػػوح فان ػػو ال ميك ػػن التمس ػػك
األعم ػي فيصػػح إذ لػػي ابسػػكاً ابلعػػاـ يف الشػػبهة
بعمومػػات أدلػػة الوكالػػة لتصػػحيح ىػػذا البيػػع وكال ػةً أمػػا علػػى ّ
ادلصداقية حينئذ .فتهتمل
بيع اخلشب ممن يشك انو يعملو صنما
وقد ميثل لذلك ببيع اخلشب ممن يشك انو يعملو صنماً ،فانو ال شك يف حرمة بيعو يف الصور اآلتية:
 -1ليعملو – قيداً أو شرطاً – صنماً أو صليباً -2 ،أو ممن يعلم انو يعملو صنماً أو صليباً وإف مل يكن بيعو
لو ألجلو -3 ،واحل بو السيد الوالد بيعو ممن يظن انو يعملو صنماً أو صليباً وإف كاف ظناً ش صياً غري حجة.
ولكن ما حكم بيعو ممن يشك انػو يعملػو صػنماً أو صػليباً عملػو؟ اسػتظهر السػيد الوالػد ازػواز قػاؿ( :وإذا
ابع اخلشػػب دلػػن ال يعلػػم انػػو مػػاذا يعمػػل بػػو ،عمػػل بػػو الصػػنم ،مل يكػػن البيػػع ابط ػالً ،إذ الظػػاىر مػػن الػػروايتني
صػػورة العلػػم ابنػػو يريػػد للصػػنم)( )3والروايتػػاف ألػػا( :صػػحيحة ابػػن اذينػػة(( :قااال :ت باات عب أهللا عب ا

عليااو

السالم أسألو عن رجل لو خشب فباعو ممن ي خذه صلباان؟ قاال علياو الساالم :ال))( )4وصػحيحة عمػر بػن

حريػ ((قال :ساألت أاب عبا

علياو الساالم عان ال اوأ أبيعاو يصانع باو الصاليب والصانم؟ قاال :علياو

السالم :ال))( )5واإلمجاع على ما قد عرفت)(.)1

( )1بل مع ازهل ابزواز وعدمو قد جيري ث احلسن والقبح ،فتهتمل
( )2إذ ال يشوط يف متعلقو الرجحاف نعم ال يصح كونو مرجوحاً.
( )3السيد دمحم احلسيين الشريازي ،الفقو – كتاب ادلكاسب احملرمة – ،ىيئة الرسوؿ األعظم صلى هللا عليو والو وسلم للتحقي والنشػر،
بريوت ،ج 1ص.77
( )4الكايف :ج 5ص 226ح.2
( )5الكايف :ج 5ص 227ح.5
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اُ الْبايع) و(أَوفُواْ ِابلْع ُو ِ
ود) صورة الشػك؟
وموطن البح والشاىد :انو لو ش ّ
ُ
َح ال ُّ َ ْ َ ْ
ك يف انو ىل يشمل ( َوأ َ
قػد يقػاؿ ال النصػرافو عػن القبػػيح أو ادلسػتنكر ففػػي كلتػا صػػوري الشػك يف جػوازه وحرمتػو ويف انػػو سػيعملو صػػنماً
االخص ػي ألنػػو مػػن التمسػػك ابلعػػاـ يف الشػػبهة
الشػػك يف قبحػػو أو عدمػػو فانػػو ال ميكػػن التمسػػك ابآليتػػني علػػى
ّ
األعمي ،فتهتمل
ادلصداقية ،وميكن على ّ
مسائل مترينية:

يكره بيع آالت العبادة كما يكره بيع العقار إال لشراء ما ىو خري منها ،فلو وكلو يف البيػع والشػراء لػو مطلقػاً
فهل ينصرؼ عن ىذه الصورة؟ وما ىو حكم الويل ادلشوط يف تصرفاتو الغبطة؟
ويكػره اسػػتئجار األجػػري األوؿ مػع عػػدـ شػػرط ادلباشػرة عليػػو ،أجػرياً آخػر أبقػػل ممػػا اسػتهتجره ومل يكػػن قػػد عمػػل
شيئاً.
ويكره من ادلعامالت ما عار الطاعات أو الواجبات.
وتكره ادلعاملة مع الشبهة.
ويكره الدخوؿ يف سوـ ادلؤمن.
ويكػػره التعامػػل بػػني الطلػػوعني ،وتكػػره زخرفػػة ادلسػػاجد وتزويقهػػا وأخػػذ األجػػرة عليهػػا ،كمػػا تكػػره أن ػواع كثػػرية
أخرى من ادلعامالت(.)2
فكيف ميكن تطبي البح على ذلك كلو؟
وصلى

على دمحم وآلو الطاىرين

ِ
ض َع َملَوُ ِِف ُت ِّل يَا ْوٍم َو
عن اإلماـ الصادؽ عليو السالـ انو قاؿ لعبد هللا بن جندب (( َح ٌّق َعلَى ُت ِّل ُم ْسل ٍم يَا ْع ِرفُانَا أَ ْن يَا ْع ِر َ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ٍ
اسَا ْغ َف َر ِم ْنا َها لِئَ اال ََيْ َزى يَا ْوَم
اسَا َز َاد م ْنا َها َو عِ ْن َرأَى َسيِّئَة ْ
ب نَا ْفسو فَِإ ْن َرأَى َح َسنَة ْ
لَْيالَة َعلَى نَا ْفسو فَايَ ُكو َن ُُمَاس َ
ِ
يام ِة))
الْو َ

حتف العقوؿ عن آؿ الرسوؿ صلى هللا عليو والو وسلم :ص.301

( )1السيد دمحم احلسيين الشريازي ،الفقو – كتاب ادلكاسب احملرمة – ،ىيئة الرسوؿ األعظم صلى هللا عليو والو وسلم للتحقي والنشػر،
بريوت ،ج 1ص.73
( )2فراجع جواىر الكالـ كتاب التجارة ،وغريه.
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